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Sementes Talismã entra com pedido de
recuperação judicial
Por Camila Souza Ramos, Valor — São Paulo

23/01/2018 11h40 · Atualizado 

   

A Agropecuária Sementes Talismã, fornecedora brasileira de sementes de soja com

tecnologia da Bayer e da Monsanto, entrou com pedido de recuperação judicial na 12ª

Vara Cível da Comarca de Goiânia na última sexta-feira com uma dívida atrasada de mais

de R$ 180 milhões, valor que supera todo seu faturamento do ano passado.

A companhia argumentou, em nota, que foi afetada por quebras de safra em 2012/13 e

em 2014/15, tomando dívidas para cobrir seus resultados. O endividamento também

cresceu em decorrência de financiamentos a “diversos grandes investimentos”, segundo

a Talismã.
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A situação se agravou nos últimos dois anos, quando suas vendas e seu faturamento

caíram quase pela metade. Em 2017, a empresa vendeu 260 mil sacas de sementes e

teve uma receita de R$ 100 milhões, enquanto em 2015 as vendas foram de 500 mil

sacas, e a receita, de R$ 197 milhões.

O pedido de recuperação judicial ocorre após tentativa frustrada de renegociação com os

credores. Do total de sua dívida, 60% está concentrada com bancos, como Bradesco e

Banco do Brasil. Metade da dívida total do grupo é com credores que possuem garantia

real.

A recuperação é coordenada pela Quist Investimentos. O grupo, que também produz

soja, milho e arroz, afirmou também que, apesar das dívidas, a operação segue

normalmente, e que está em conversas com investidores para acelerar “o maior projeto

de reestruturação da sua história”.

Mais do Valor Econômico

Governo de SP dispensa tarifa para
abertura de novas empresas
Medida tem como objetivo estimular a economia,
atenuando os impactos na geração de emprego e
renda decorrentes da pandemia do coronavírus

24/08/2020 15:28 — Em Brasil

Balança comercial tem superávit de
US$ 1,3 bi na 3ª semana de agosto
No mês, as exportações somam US$ 13,116 bilhões e
as importações, US$ 8,19 bilhões, com saldo positivo de
US$ 4,926 bilhões

24/08/2020 15:27 — Em Brasil

FT: Nokia resgata executivos do
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passado para recuperar tempo
perdido na era do 5G
O novo CEO, Pekka Lundmark, assumiu o comando da
empresa este mês

24/08/2020 15:27 — Em Empresas

Licitação do Ministério da Justiça
prevê compra de mais de 150 mil
pistolas
Além da Força Nacional, edital compreende aquisição
dos equipamentos por polícias de Estados interessados
e pode movimentar mais de R$ 400 milhões

24/08/2020 15:22 — Em Brasil

Com covid-19, Carla Zambelli é
internada para “investigar doença
autoimune”
Segundo nota do hospital DF Star, a deputada passa
bem, mas não tem previsão de alta

24/08/2020 15:15 — Em Política

Com Pró-Brasil em formatação, anúncio de terça pode se limitar ao
Casa Verde-Amarela
24/08/2020 15:10 — Em Brasil

Refinaria Duque de Caxias, da Petrobras, faz 1ª operação de
cabotagem de diesel S10
Um carregamento de 25 milhões de litros foi transferido para o Terminal Aquaviário da Baía da
Guanabara
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BRZ Empreendimentos e
Construções protocola prospecto
para IPO
Fundada há mais de dez anos, empresa atua nos
Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro

24/08/2020 15:06 — Em Finanças

CNI: Atividade da indústria da
construção melhora e impulsiona
confiança dos empresários
Com a alta de julho, a utilização da capacidade
operacional recupera a maior parte da queda de março
e abril

24/08/2020 14:59 — Em Brasil

Substituto do Minha Casa, Minha
Vida deve ser lançado na terça
Programa habitacional deverá ter taxas de juros
menores para incluir 1 milhão de beneficiários

24/08/2020 14:55 — Em Brasil

Fundo Terrax, com foco na aquisição de propriedades agrícolas,
deverá ser lançado em setembro na B3
Objetivo é levantar cerca de R$ 750 milhões para negócios no segmento

24/08/2020 14:50 — Em Agronegócios

Premiê do Japão vai a hospital e
reacende debate sobre estado de
saúde
Alguns integrantes do governo e aliados de Shinzo Abe
expressaram preocupação de que o premiê esteja
mostrando sinais de exaustão
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VEJA MAIS

24/08/2020 14:39 — Em Mundo

Trump é confirmado como
candidato republicano à reeleição
Ele obteve o apoio oficial de delegados em quantidade
suficiente para garantir sua candidatura, mesmo antes
de todos os Estados anunciarem seus votos

24/08/2020 14:19 — Em Mundo

FT: Blackstone compra operações de
balcão da Takeda por US$ 2,3 bilhões
Compra dará à Blackstone o controle sobre a linha
Alinamin de suplementos vitamínicos e o medicamento
contra a gripe Benza Block

24/08/2020 14:07 — Em Empresas

FT: Pearson escolhe ex-Disney para
comandar negócio global
Andy Bird vai substituir John Fallon, que passou quase
oito anos desafiadores no comando do grupo editorial
educativo

24/08/2020 14:03 — Em Empresas
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